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Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 21 juni 2019 bij François Vatelschool te Den Haag.
Aanwezig: Arjan Houwaart, Sjaak Waasdorp, Leo van Gerven en Sweder Bosch.
Adviseur: Cees van der Ende.
Verslag: Johan Lapidaire (met highlight aangegeven punten zijn actiepunten; ook terug te vinden op
de actiepuntenlijst)
Afwezig met kennisgeving: niemand.
1. Welkom/opening/mededelingen
• SPV: Peter Willemsen ziet af van een mogelijke bijdrage aan VSHO HBR. Marco van
Wijngaarden van François Vatel wil deze functie graag vervullen als opvolger van Koos
Schadée. Hr. Jan van Nierop van SPV moet over invulling afvaardiging VSHO HRBR door
Marco van Wijngaarden geïnformeerd worden (1).
• Er moet een brief naar Koos Schadée met daarin in onderbouwing van de redenen, dat
bestuur van VSHO HBR hem niet langer wil afvaardigen naar SPV. (2)
• Arjan gaat contact opnemen met Tessa van Dorp van OC&W over ongenoegen over
examens; niet langs CvTE.(3)
• Gang van zaken keuzevakken zeer teleurstellend; 27-6 is hier overleg over.
• Verzoek aan grote scholen om verslag over examens 2019 aan Arjan door te sturen.
• Arjan stuurt aan Johan nog een lijst van VMBO- en MBO scholen aan wie het schrijven
verzonden is over het al dan niet continueren van het lidmaatschap van de VSHO nieuwe
stijl.(4)
2. Verslag 21 mei 2019
Sweder heeft verschillende op- en aanmerkingen op verslag. Johan maakt nieuwe versie van
verslag 21-5-2019 (5) stuurt dat rond en dan kan het de volgende vergadering worden
goedgekeurd en vastgesteld.
• Financiële administratie gaat door Leo ondergebracht worden bij de Rooi Pannen.
3. Organisatie: functies/taken bestuursleden vaststellen; werkwijze; afhandeling lopende zaken;
scholingsdagen; PR en communicatie
• Lidmaatschap van VSHO HBR gaat € 125,- per jaar kosten voor VMBO-scholen
• Lidmaatschap van VSHO HBR gaat € 270,- per jaar kosten voor MBO-scholen.
• Scholingsdagen gaan € 195,- per dag kosten voor leden van VSHO HBR.
• Scholingsdagen gaan € 250,- per dag kosten voor niet-leden (uit scholenveld en/of
bedrijfsleven).
• Prijzen lidmaatschap en scholingsdagen communiceren in de eerstkomende nieuwsbrief
van VSHO HBR. (6)
• Essentie van VSHO HBR wordt deskundigheid docenten en scholing.
• Johan zet volgende vergadering rooster van aftreden op de agenda. (7)
• Sweder en Arjan regelen afscheidsdiner voor afgetreden bestuursleden.
• Er zou een actieplan c.q. communicatieplan PR opgesteld moeten worden; daarvan een
boekje maken en elke school 10 à 15 exemplaren hiervan toesturen: denk aan nieuw
logo, nieuw beleid, VSHO 30 jaar etc.
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Per bestuurslid c.q. per functie zou er een jaarplan o.i.d. opgesteld moeten worden om
inzicht te verkrijgen in de te realiseren ambities van VSHO HBT.
Denk hierbij aan “ijkpunten” als website, wedstrijden, PR en communicatie, financiën,
scholingsdagen etc.
Doelstellingen VSHO HBR:
o Invullen adviseurschap doorstroming VMBO-MBO.
o Vernieuwingen op het gebied van doorstroming.
o Professionele kwaliteit docenten.
o Wedstrijden.
Ieder bestuurslid verzamelt punten voor specifieke functie t.b.v. het zogeheten
Beleidsstuk VSHO HBR 3.0. (8)
Afgesproken wordt om op basis van de hiervoor vermelde doelstellingen bulletpunten
aangeven en aan Johan toesturen. Johan verzamelt punten en stalkt daarvoor desnoods
diverse bestuursleden.
Invulling scholingsdagen komt later op de agenda.
PR en communicatie:
o Overleg met Robert van de Roest of hij PR op wil pakken.
o Theo Muller gaat website aanpassen: Sweder, Arjan en Johan gaan aangeven wat
op de site moet blijven en wat er vanaf kan. 1-10-2019 moet de nieuwe site life.
(9)
Wedstrijd VSHO HBR 2020:
In september vindt overleg plaats met Leo over de mogelijkheden in Eindhoven.
Geplande datum donderdag 19 maart 2020.
Kaders en budget voor wedstrijd VSHO HBR 2020 in september gereed.
Reactie op aanbod Sligro: Johan laat Sligro weten, dat we bij de Sligro graag polshoogte
komen nemen als we in Eindhoven bij de Rooi Pannen gaan kijken in september van dit
jaar. (10) Zonder verwachtingen te scheppen omdat vooralsnog de keuze van VSHO HBR
uit gaat naar schoollokaties.
Zaken betreffende scholingsdagen doorgeven aan Gert-Jan Sneekes
Cees gaat i.s.m. Leo begroting opstellen voor komend jaar op basis van gegevens, die Phil
Wheeler aanlevert. (11)
Verzoek aan alle bestuursleden om aan Leo aan te geven welke posten hij op moet
nemen in de begroting; denk daarbij b.v. aan:
o Informatieboekje VSHO HBR
o Visitekaartjes bestuursleden
o Aanpassing huisstijl
o Invoering nieuw logo VSHO HBR

4. Rondvraag:
• Etentje voor 9 personen met oude (Phill, Jacqueline en Yolanda) en nieuwe
bestuursleden ingepland voor donderdag 19 september 2019 in een door Sweder en
Arjan te bepalen passende horeca-gelegenheid.
• Cees: statuten artikel 4 aanpassen (stichting i.p.v. vereniging). Volgend vergadering
maakt Cees aanpassingsvoorstellen.
• September: tijd voor nieuwsbrief over o.a. jaarverslag, nieuw bestuur bekend maken,
scholingsdagen, vakwedstrijden en mutaties.
• Johan gaat nawe-gegevens verschillende scholen nog eens goed op een rijtje zetten.
• Arjan:
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o Boekje ‘Bouillon’ bevat informatie over de horeca en verschijnt 4x per jaar.
Mogelijkheid voor VSHO om dit blad tegen speciale wervende prijs aan te
bieden. Of als medium te gebruiken om namens VSHO te communiceren.
o Baukje Visser van Edu’Actief wil een nieuwe methode maken:
➢ Readers samen maken
➢ Kant & Klaar format LOB-waardig
➢ Als meer scholen belangstelling hebben, mogen ze aanhaken
o Judith Penn van de Uitgeversgroep maakt voor Rooi Pannen eigen modulen
o Hubertus & Berkhoff biedt al hun eigen leermateriaal aan in een ringband voor
slechts € 7,50
Er is behoefte aan een cursus ‘overbrengen van lesmateriaal aan leerlingen ZMLK en
gelijksoortige leerlingen.

5. Afspraken
• Zie actielijst
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